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kásidentitás vette át. Feltehetően ekkor 
keresztelték át a két lakótelepet belső és 
külső lakótelepre, aminek nem sok értelme 
volt a kor egyenlőségeszméjének fényében 
sem. A szolgáltatások jelentősen szűkültek, 
amit lehetett, lakássá alakítottak, az épület-
állomány karbantartásának színvonala nem 
illeszkedett az épületek nívójához. A végső 
kegyelemdöfést a Művelődési Ház bezá-
rása és a Gázművek privatizációja jelentette. 
A fővárosi kezelésbe kerülés a teljes ma-
gárahagyatottságot hozta, a bérlakásokhoz 
(az értékesítés elmaradása és a csere tör-
vényi ellehetetlenítése miatt) oda vannak 
láncolva a lakók. Az átlagéletkor folyamato-
san emelkedik, ennek minimális lassulása 
csak annak köszönhető, hogy néhány be-
dőlt lakáshiteles fiatal visszaköltözik a szü-
lőkhöz, vagy így-úgy bérleti jogot szerez. 

Jómagam tizenkét évi ittlakás után ké-
szülök elhagyni e kiváló lakótelepet, amely 
egy, az enyémhez hasonló élethelyzetű 
ember (és család) számára több, mint ideá-
lis volt. Hangulatát nem lehet megunni, a 
szolgáltatások megszűnése ellenére van itt 
minden: babakocsis sétálásra, vagy bicik-
lizni/görkorcsolyázni tanulásra alkalmas, 
széles, sík járda, Duna-part. A helyi boltok 
helyett a közelben az előbbiek hangulatát 
nélkülöző, de az igényeket maximálisan 
kielégítő bevásárlóközpont éktelenkedik. 
A kiskertek javát a lakók ma is művelik, az 
óvoda – bár bezárását többször is fontol-
gatták az illetékesek – még működik, a 
város egyik legjobb adottságú ilyen intéz-
ménye. A legfőbb gond az, hogy sem az 
itt lakó bérlők, sem a tulajdonos Fővárosi 
Önkormányzat nem tekinti sajátjának ezt 
a páratlan adottságú két műemléki együt-
test. A gazdátlanság ellenére is nagy lehe-
tőségeket rejt e terület, mint azt a szom-
szédos magánegyetem egymás után 
meg újuló épületein látni lehet. Talán nem 
bocsátkozunk túlzó jóslatokba, ha azt gon-
doljuk, hogy ahogyan a lakótelepek szüle-
tésében is döntő volt a Gázgyár közelsége, 
úgy a jövőben is ez az időközben megvál-
tozott funkciójú komplexum fog szerepet 
játszani a sorsunkat illetően. 

A cikkhez Sz. Bányai Irén, Kaiser Anna és 
Győr Attila kiváló tanulmányait használtam 
fel. Az archív fotókat a Kiscelli Múzeum 
bocsátotta rendelkezésünkre.

HÍREK

Sir Geoffrey Jellicoe-díj
DR. MŐCSÉNYI MIHÁLY

Dr. Mőcsényi Mihály, a magyar tájépítész 
szakma legmeghatározóbb alakja 2012. 
szeptember 7-én Fokvárosban, a Tájépíté-
szek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) 49. Vi-
lágkongresszusán, 500 nemzetközi részt-
vevő előtt vehette át a világviszonylatban 
legrangosabb kitüntetést, a Sir Geoffrey 
Jellicoe-díjat. A 93 éves professzor a díj 
tör ténetének negyedik kitüntetettje, egy-
ben az első magyar tájépítész, aki a nem-
zetközi életműdíj birtokosa. Ez az elismerés 
példa nélküli. A Sir Geoffrey Jellicoe-díjat 
az IFLA alapította 2001-ben, első elnökének  
halála után. Jellicoe (1910-1996) korának 
egyik legismertebb tájépítészeként 1929-
ben alapította meg az Angol Tájintézetet, 
majd 1948-ban kezdeményezésére Cam-
bridge-ben alakult meg a Tájépítészek 
Nem zetközi Szövetsége. Mőcsényi profesz-
szor a magyar tájépítészet elméleti, kuta-
tási és oktatási területén a mai napig aktív, 
a rangos díj a magyar tájépítészet nemzet-
közi elismerése is egyben, amely tevékeny-
ségének eredménye. Gratulálunk és jó 
egészséget kívánunk!

A MEGÚJULÓ SZÖVETSÉG

Az Országépítő Kós Károly Egyesülés (OKKE) 
május 25-én megtartotta konferenciával 
egybekötött éves közgyűlését a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A 
programot a múzeumról szóló rövidfilm, és 
Zakariás Attila építész diavetítése nyitotta 
meg. A magyarországi Kós Károly Egyesülés 
(KKE) társigazgatójának, Dévényi Sándornak 
a szerves építészet eszmeiségét, szellemi 
forrásait idéző gondolatait követően Zsig-
mond László társigazgató foglalta össze az 
Egyesülés elmúlt 23 évét. Beszámolt a ter-
vezett főépítészi képzésről, kiemelve a fő-
építészi tevékenység és a közösségépítő 
munka jelentőségét. Ezt követően a hallga-
tóság megismerhette a Kós Károly Év kere-
tében szervezett nyári diáktábor program-
ját, melynek része a sztánai Varjúvár felújí-
tása. Bogos Ernő igazgató beszámolt az 
OKKE eddigi tevékenységéről. A konferen-
ciák és kiállítások mellett kiemelte a Maros-
parti népfőiskolát, a Székely ház műhely-
munkáját és a Falukép védelmi programot, 
utóbbira az önkormányzatok részéről is 
igény mutatkozik. Herczeg Ágnes Vállalko
zás határok nélkül c. előadásában tizenöt 
éves magyarországi és erdélyi tapasztalatai-
ról beszélt. Ertsey Attila világfolyamatokról 
nyújtott „kórképe” Közép-Európában és 
benne Magyarországon zajló történésekre 
hívta fel a figyelmet. Kolumbán Gábor, az 
OKKE elnöke elmondta, hogy a Hargita és 
Kovászna megyei tanács által idén odaítélt 
rangos elismerés, az Orbán Balázs-díj is bi-
zonyítja, fontosnak tartják az Egyesülés te-
vékenységét. Már a megalakuláskor célként 
fogalmazódott meg a román építészekkel 
való kapcsolatfelvétel, ebben előrelépések 
történtek. Előadásában szólt a kulturális 
kreativitás terén való helytállásról és a kö-
zösség alapú vállalkozásokról mint lehetsé-
ges stratégiákról. A jelenlévők egyetértettek 
évi két találkozó, egy év végi konferencia és 
tisztújító közgyűlés szükségességében. 
Döntés született munkacsoportok felállítá-
sáról (székelyföldi, kommunikációs, ifjúsági, 
szellemi örökséget gondozó), a Kós Károly 
Év programjaiban való részvételről és egy, 
a KKE-vel közös kiállítás rendezéséről. A 
konferencia az újjászületés jegyében zajlott, 
sikeréhez Kós Károly Székely Nemzeti Mú-
zeumának varázsereje is hozzájárult.

SZÉKELYFÖLDI FÜRDŐ- ÉS 
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ KALÁKA 
2013. évi program

2001 óta minden évben kalákákat szerve-
zünk.  Idén három kaláka kerül megrende-
zésre. Pünkösd előtt szokás szerint a Csík-
somlyói Barátok feredő jének karbantartá-
sára, megújítására került sor (2013. május 
13-17). A Lázárfalvi Tánctanoda Kaláka 2006 
óta minden nyáron vár önkénteseket (2013. 
július 15-24). Az idei nagykalákát 2013. au-
gusztus 7-16. között rendezzük, helyszíne 
a háromszéki Kisbacon, Benedek Elek szülő-
faluja, ahol egy elmocsarasodott borvízfor-
rás-csoportra építünk népi feredőt. 

Jelentkezés és érdeklődés a szervezőknél: 
Ars Topia Alapítvány, kalaka@arstopia.hu

MAKOVECZ IMRE grafikáit 

mutatta be a budapesti Olasz Kultúrinté zet. 
A tárlat az Olasz-Magyar Kulturá lis Évad 
keretében, a Magyar Művészeti Aka démia 
támogatásával jött létre, kurátora Csernyus 
Lőrinc Ybl-díjas építész. A kiállítás a XII. ma-
gyar-olasz művelődés történeti konferen-
cia kísérőrendezvénye . Az előadássorozat 
témája a XX. századi, avantgard és posztmo-
dern közti időszak kultúrájában megjelenő 
antik motívumok felfedezése volt. Paolo 
Portoghesi, a római La Sa pienza egyetem 
professzora és Francesco Amendolagine, 
az Udinei Egyetem professzora tartott elő-
adást Makovecz Imre munkásságáról.

Orbán Balázs-díjas 
az erdélyi ORSZÁGÉPÍTŐ 
KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS

Pünkösd előtti héten egye sületünk meg-
tisztelő elismerésben részesült. Hargita 
Megye Tanácsa munkánkat, a falukép és 
népi épített és táji örökség megőrzéséért 
tett erőfeszí téseinket, valamint a Székelyház 
progra munkat az Orbán Balázs-díjra ér de-
mesnek találta. A díjat Bogos Ernő és Ko-
lumbán Gábor vette át május 15-én, Sep-
siszentgyör gyön. 
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ESTERHÁZY JÁNOS 
szobrot kapott Budapesten

Lágy tavaszi fények szűrődtek az egybe-
gyűltekre tegnap a Gesztenyés-kertben. A 
fák leveleit szomorúan birizgálta a szél. 
Megjött végre hozzánk is az egyik legde-
rekabb, legszomorúbb sorsú magyar, Es-
terházy János gróf. Pokorni Zoltán pol-
gármester, Áder János köztársasági elnök 
megható, szép beszédet mondott. A te-
mérdek koszorú övezte szobrot, melyet a 
felvidéki Nagy János szobrászművész ter-
vezett, egyházaink papjai felszentelték, il-
letve megáldották. A mi népünknek van-
nak hasonló történetei, de a grófé párját 
ritkító. A fasiszta Szlovákiában kom munis-
tának tartják, aztán meg a kommunista 
Szlovákiában halált érdemlő fasisztának.

Mindezt rá mondják, aki a bécsi döntés 
nyomán visszakapott Felvidékről azt üzeni 
Horthynak, hogy tisztelettel és mél tóság-
gal kezeljék a szintén évszázadok óta itt élő 
szlovákokat. A fasiszta Szlovákiában ő az 
egyetlen a parlamentben, aki a zsidótörvé-
nyek ellen voksol. A második vesztett há-
ború után sem menekül el, bi zonyos ártat-
lanságában. Nem tudta elképzelni, hogy 
ezután Szibéria, végül a csehországi Mirov, 

egyben a halál következik. Nekem mint 
magyarnak és mint építésznek kétszeresen 
is fáj ez a történet. Engem ért ugyanis a 
meg tiszteltetés, hogy szülőfalujába, Nyit-
raújlakra (Velke Zaluzie), ahol már egy te-
remtett magyar nem él, emlékkápolnát 
tervezhessek, szülei hamvai fölé. Egy épí-
tésznek mindig fáj, ha egy szívvel-lélekkel 
megálmodott terve nem valósul meg. De, 
mikor ez nemes hazafiúi elvárásokat szol-
gálna, sokszorosan fáj. Azt gondoltam, 
hogy tervem, melyen a bejárati kapu egy 
hár mas halomra borul, amiből kinő a kettős 
kereszt, mely összeköti a két népet szim-
bolizáló toronypárt, és mindezeket a két 
angyal tartotta Szent Korona vigyázza, a 
szlovákokat is meghatja. Nem így történt. 
Két évig mászkáltunk a hatóságokhoz, 
megtaláltuk a kiskapuikat, már majdnem 
kinyíltak. Végül a falu 12 fős önkormányza-
ta 9:3 arányban nemmel voksolt. Szomorú. 
Több, mint fél évszázad telt el azóta, és az 
1100 éve együtt élő két nép közti feszültség 
nem enyhül, sőt, a kapcsolat egyre jege-
sebbé válik. Hátha majd unokáinknak ezt 
egyszer békévé oldja az emlékezés. Addig 
is, kedves grófunk, minden évben eljövünk 
hozzád, és imádkozunk érted, meg egy 
jobb, igazságosabb Európáért.

Szűcs Endre

„NAGYAPÁM HÁZA” 
mester-inas program

A Falufejlesztési Társaság a Magyar Nemze-
ti Vidéki Hálózat és a Vidékfejlesztési Minisz-
térium támogatásával Nagyapám háza 
címmel mester-inas mintaprogramot szer-
vezett a népi építészet iránt érdeklődő kö-
zépiskolás és egyetemista vagy főiskolás 
fiatalok számára. A gyakorlati képzés során 
a résztvevők 2012 nya rán, négy héten ke-
resztül egy népi műemléképület, tájház, 
vagy parasztház felújítása, állagmegóvása 
során élőben ismerkedhettek meg a tradi-
cionális építészet értékeivel, a hagyomá-
nyos népi építőmesteri techno lógiákkal. A 
nagysikerű pályázatot idén is meghirdették.

Szükség van a hagyományok felderíté-
sére, megőrzésére, de legalább ilyen fontos 
az ismeretek továbbadása. Népi műemléke-
ink sorsa és léte a jogszabályi, anyagi kere-
teken túl ezektől a gyakorlati módszerektől 
is függ. Ez a hiánypótló program azokat a 
személyeket, közösségeket kívánta meg-
találni és megerősíteni, akik népi építésze-
ti értékeinket és hagyományainkat a fenn-
tartási, állagmegóvási gondokkal együtt 
féltve őrzik. A hagyományos technikák is-
merete segíti a tradicionális népi kultúra 
értelmének és bölcsességének megértését. 

Az inasok egy hónapon át vettek részt 
egy népi műemlék; tájház, malom vagy 
parasztház felújítási munkáiban. A gyakor-
latban tapasztalhatták meg a hagyomá-
nyos házépítés ács- és tetőfedő munkáit, 
elsajátíthatták az évszázados építőmesteri 
fogásokat: a vályogvetést, a paticsfalak ta-
pasztását vagy a zsúpfedést, nádazást. 

A fiatalok a programra egy kötetlen for-
májú, maximum húsz oldalas dolgozattal 
pályázhattak, amelyben egy szabadon 
választott parasztháznak, tájháznak vagy 
népi műemléki épületnek dolgozták fel 
helytörténeti és építészettörténeti múltját, 
értékeit. Számos, személyes részletekben 
gazdag pályamunka készült, bemutatva az 
alkotó saját gyökereit, az ősi szülői házat. A 
projekt gazdája Krizsán András Ybl-díjas 
építész, a Falufejlesztési társaság elnöke. Az 
idei pályázati felhívásra május 15-ig lehetett 
jelentkezni. • www.falufejlesztesitarsasag.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

Szentkirályi Miklós: 
Gránátalma a szárnyasoltáron 

A festő-restaurátorművész hosszú évtize-
deken át végzett múzeumi munkájáról ad 
számot ebben a kötetben. Egy aranyborí-
tású, gránátalma mintájú falikárpit részlete 
késztette a szinte mecénási feladatokat el-
látó, ám állami szolgálatban tevékenykedő 
szerzőt a visszatekintésre.  Szó van a könyv-
ben a Munkácsy-trilógia megmentéséről 
is, valamint Leonardo és Tiziano művészeté-
ről, a restaurátorok műhelytitkairól. 

Kiadó: Kairosz
Megjelenés éve: 2012
Terjedelem:  244 oldal

Fabó Beáta–Anthony Gall:
Kós Károly világa • 1907–1914

A kiadvány az építész munkásságának első, 
1907-től 1914-ig terjedő korszakát ismerteti. 
A termékeny időszak építészetének bemu-
tatása mellett részletesen felvázolja a pályát 
alakító főbb tényezőket. A kiadvány a Bu-
dapest Főváros Levéltárában 2012-ben 
rendezett, Kós korai munkásságáról szóló 
kiállításhoz kapcsolódik. A bőséges kép-
anyag kiegészítője az 1991-ben kiadott, 
Benkő Samu szerkesztette önéletrajzi írás.

Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
Megjelenés éve: 2013
Terjedelem: 183 oldal

Kapronczay Károly:
Gyógyító Budapest

Alapos kutatásokra támaszkodó munka 
gazdag képanyaggal. A kórházak, gyógyító 
helyek törté neti fejlődése már a rómaiak 
korától nyomon követhető. Időrendben, a 
középkortól kezdve ismerjük meg a kato-
nai és tábori kórházakat; a mentő- vagy 
magánkórházakat, szanatóriumokat vagy 
a sebészcéhet. A szerző szól a bábákról, a 
gyógyító szerzetesekről, az orvosokról, a 
sebészekről, a kórházépítési programokról.
 
Kiadó: Holnap Kiadó
Megjelenés éve: 2011
Terjedelem: 148 oldal
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ÚJ TAGOKAT AVATTAK A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIÁN
A Magyar Művészeti Akadémia 2013. május 31-én tartott évi közgyűlésén az Építőművészeti Tagozat 
rendes tagjának Ferencz Marcel, Rudolf Mihály, Tima Zoltán és Zoboki Gábor, levelező tagnak Bogos 
Ernő, Golda János, Salamin Ferenc, Skardelli György, Szűcs Endre és Turányi Gábor építészeket válasz-
tották. Az intézmény így 2013. június 1-jétől 236 rendes és 48 levelező taggal működik. A szervezet szakmai 
programtervei közt szerepel többek között egy Makovecz Imre életmű-kiállítás, valamint egy Kós Károly 
emlékkonferencia megszervezése. A felvettek közül négyen a Kós Károly Egyesülés tagjai, bemutatásuk-
ra az Országépítő következő számainak hasábjain visszatérünk. A szerkesztőség nevében gratulálunk!


